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န ေ့စဉ်တ ိုင််းရင််းသော်းသတင််းမ ော်းစိုန ောင််းတင်ပြပြင််း 

(No.  106, June 15, 2021) 

၁။ တန ိုင််းတွင် ဖမ််းဆ ်းခံရသ ော လူငယ် ၂၉ ဦ်းက ို မတရော်းအ င််းဆက် ွယ်မှု ဥပသေဖဖင ် အသရ်းယူရန် ရဲစခန််း  ိုို့ အပ ်

၂။ သရွှေကူတွင် PDF မ ကကော ူမ ော်းက ို အ မ်သ ောင်စိုစောရင််းနှင ်တကွ လ ိုကလ်ံဖမ််းဆ ်းသန 

၃။ ေ သမော ဆ ိုမမ  ြို့နယအ်တွင််းရှ  လမ််းမကက ်းတစ်သလ ောက် လူသနအ မ်နဲို့သ ်းဆ ိုင် ဖ က်ဆ ်းခံရမပ ်း ပ က်ဆ ်းမှုမ ော်းဖပော်း 

၄။ စစ်သရှောင်ဖပည် ူမ ော်း စော်းနပ်ရ ကခော တစ်ပတ်စော ောက န်ရှ  

၅။ ကရင်န ဖပည်နယ်တွင် အသအ်းမ မပ ်းသ ဆံို်း ွော်းတဲ  ၆ ရက် ော်းအရွယ် ကသလ်းငယ်အပါအဝင် သ ဆံို်း  ူ၅၀ ဦ်းအ   

ရှ လော 

၆။ အကကမ််းဖက်စစ်သကောင်စ တပ်က ရွော ော်းသတွက ို ဖမ််းဆ ်းရ ိုကန်ှက်မပ ်း သပေါ်တောဆွသဲန 

၇။ သဝေါ်သလသေ   တ်ဖဖတ်မှုဖဖစ်စဉ် စစ်သကောင်စ က အရပ် ော်းအ ွင် သ ောကလ်ှမ််းမှုသကကောင ် ဟို KNDO စစ်ဦ်းစ ်းခ  ပ် 

ရှင််းလင််းသဖပောဆ ို 

၈။ သကော ူ််းသလဖပည်ကက ်း ရရှ ရန်အတွက် ဆက်လက်တ ိုကပ်ွဲဝင်ကကရန် KNU တ ိုကတွ်န််း 

၉။ ဖပည်နယဝ်န်ကက ်းခ  ပအ်ပါအဝင် စစ်သကောင်စ ဖမ််းဆ ်း  န််း  မ််းခံရ ူမ ော်းအတွက် အမှုလ ိုကသ်ပ်း ည ် သရှြို့သန နှစ်ဦ်း 

ဖမ််းဆ ်းခံရ 

၁၀။ သရ်းမမ  ြို့သပေါ် အလက(၂) သက ောင််းသရှြို့တွင် သ နတ်ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်ပွော်း ဖဖင ် လူတစ်ဦ်းသ ဆံို်း 

၁၁။ က   က်  ်းရ ို်းသတောင်သဖခ ကင်ပနွ််းစခန််းအန ်း ရဲမ ော်းပစ်ခတ်ခံရမပ ်း တစ်ဦ်းသ ဆံို်း နှစ်ဦ်းေဏ်ရော 

၁၂။ MUP အမတ်သလောင််း လိုပ်ကကံခံရမှုက ို ဆက်လကစံ်ိုစမ််းသနဟို မွန်ည ညတ်ွသရ်းပါတ သဖပော 

၁၃။ တ ိုင််းရင််း ော်းလက်နက်က ိုင်တခ   ြို့ စစ် င်တန််းနငှ ်သဖောကက်ွဲသရ်း င်တန််းမ ော်း သပ်းသနဟို စစ်သကောင်စ သဖပော 

၁၄။ ရခ ိုင်ဝန်ကက ်းခ  ပသ်ဟောင််းအမှုမှ သနောကဆ်ံို်း ကသ် က ို ယသနို့စစ်သဆ်း၊ လောမည ် ရံို်းခ  န််း၌ စဲွခ က်တင်န ိုင်ဟိုဆ ို 

၁၅။ စစ်သတွခရ ိုင်တရော်းရံို်းတွင် အကကမ််းဖက်မှုပိုေ်မမ ော်းဖဖင ်တရော်းရင်ဆ ိုင်သနရ ူ ၃၇ ဦ်းအော်း  ပ်မရံံို်းခ  န််း၊ ရိုပ်  မ််းလ ော 

က ရန်မ ော်းသနဟို သရှြို့သနသဖပော 

၁၆။ ယခိုလွတ်လောဖခင််းမှော အသကောင််းဆံို်းအသဖဖတစ်ခိုမဟိုတ်သ ်းဟို AA စစ်ဦ်းစ ်းခ  ပ်၏ည ဆ ို 

၁၇။ ရခ ိုင်ရှ  ဘ-က သက ောင််းအခ   ြို့တွင် သငွသကက်းမတတ်န ိုင်၍ သဆောကလ်က်စ စော င်သဆောင်မ ော်း ရပ်နော်း ော်းရ 

၁၈။ ဖမန်မောန ိုင်ငံ၏ ပ မဆံို်းသပေါ် ွန််းလောမည ် ဆရောသတောဦ််းဥတတမဖပတ ိုက် တည်သဆောကသ်နမှု သငသွကက်းအခက်အခဲသကကောင ် 

ရပ်နော်း ော်းရဆ ဲ

၁၉။ ရခ ိုင်တွင် ကသလ်း ူငယမ် ော်းအသပေါ် အဓမမက  ်းလနွ်မှုဖမင လ်ော 
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၂၀။ ဆည်တည်သဆောကရ်ောတွင် ပါဝင် ွော်း ည ် သဖမယောမ ော်းအတွက် သလ ောသ်ကက်းသငွက ို ၃ နှစ်ကကော ည ်တ ိုင် မရရှ သ ်း 

သကကောင််းသဖပော 

၂၁။ သက ်းရွောအန ်း ဖမနမ်ောတပ်မသတော် တပ်စဲွ ော်း၍ သအောင်သေယ ရွော ော်းမ ော်း ရွောဖပန်ခ င်သ ောလ်ည််း မဖပန်ရ 

၂၂။ ကယော်းဖပည်နယ်တွင် စစ်သဘ်းသရှောင် တစ်  န််းသက ောအ်  ရှ လော၊ တ ိုကပ်ွဲသကကောင ် သ ဆံို ူ ၅၀ အ  ရှ သန 

၂၃။ လော်းရ ှု်းမမ  ြို့နယ် ဖပည် ူ (၆ ) ဦ်းက ို TNLA မဖှမ််းဆ ်းသခေါ်သဆောင် ွော်း 

၂၄။ မန်ပန်ဖပည် ူူ့စစ် တနို့်ယန််းမမ  ြို့သပေါ်ရပ်ကွက ်  စစ် ော်းစိုသဆောင််းသန 

၂၅။ သတောင်ကက ်းမမ  ြို့နယ် NLD ပါတ ဝင် အမ   ်း ော်း တစ်ဦ်း သ နတ်ပစ် တ်ခံရ၊အသလောင််းဖပနမ်ရ 

************************** 

၁။ တန ိုင််းတွင် ဖမ််းဆ ်းခံရသ ော လူငယ် ၂၉ ဦ်းက ို မတရော်းအ င််းဆက် ွယ်မှု ဥပသေဖဖင ် အသရ်းယူရန် ရဲစခန််း  ိုို့ အပ ်

12th June 2021 

တန ိုင််းမမ  ြို့ စစ်န ်းနရ်းဂ တ်တွင် ဖမ််း  ်းြံထော်းရသည ် လူငယ် ၂၉ ဦ်းက ို မတရော်းအသင််း က်သွယ်မှု ဥြနေ ြိုေ်မ ၁၇/၁ ပဖင ် 

အနရ်းယူရ ် ရဲစြ ််းသ ိုေ့ လွဲနပြောင််းထော်းန ကောင််း သ ရသည်။ KIA တြ်မဟော ၂  ယ်နပမမှ ထွက်လောနသော လူငယ် ၂၉ ဦ်းမှော နမလ 

၁၅ ရက်န ေ့ တန ိုင််းမမ  ြို့အဝင် စစ်န ်းနရ်းဂ တ်တွင် ဖမ််း  ်းြံလ ိုကရ်မြ ်းန ောက် စစ်တြ်က တစ်လ ကော စစ်န ်းမြ ်းန ောက် ဇွ ်လ 

၁၁ ရက်န ေ့တွင် တရော်းစဲွ  ိုရ ် ရဲတြ်ဖွဲြို့သ ိုေ့ အြလ် ိုကသ်ည်က ို သ ရန ကောင််း ဖမ််း  ်းြံရသူမ ော်းနှင ်   ်းစြ်သူမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 

အောဏောသ မ််းစစ်တြ်က လူငယ် ၂၉ ဦ်းက ို မတရော်းအသင််း  က်သွယ်မှု ြိုေ်မ ၁၇(၁)နငှ ်ပဖင ် တရော်းစဲွ  ိုရ ် ရဲစြ ််းသ ိုေ့ 

အမှုလ ဲနပြောင််းထော်းသည်ဟို  ကော်းသ ရနသောလ်ည််း လူငယ်မ ော်းက ိုစစ်တြ်အတွင််းမှ ရဲစြ ််းသ ိုေ့ နရ ြို့နပြောင််းထော်းပြင််း ရှ မရှ က ို 

နသြ ောမသ ရနသ်းန ကောင််း သူက  က်  ိုသည်။ လမူှုကွ ်ယက်နြေါ်တွင် ြ ံြို့နှံေ့န နသော ‘ဖမ််း  ်း စစ်န ်းန ြ   ်တွင် 

ရ ိုက ်က်ြံရမှုန ကောင ် လူငယ် ၂၉အ က် ၈ ဦ်း နသ ံို်းသွော်းမြ ’ ဟူနသော သတင််းမှော မဟိုတ်မမှ န် ကောင််း သူက နပြော  ိုသည်။ 

 ဖမ််း  ်းြံရစဉ်အြ   ်ကစမြ ်း ယန ေ့အြ   ်ထ  သော်း၊ သမ ်းမ ော်းက ို နတွြို့ ံိုြွင ်မရနသ်းန ကောင််း မ ဘမ ော်းက နပြော  ိုန  ကသည်။ 

တန ိုင််းနေသသည် ကြ င်လွတ်လြ်နရ်းတြ်မနတော် KIA တြ်မဟော ၂ နေသပဖစ်မြ ်း အောဏောသ မ််းစစ်တြ် ပဖင ် 

စစ်နရ်းတင််းမောန နသော န ရောပဖစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/06/12/june-12-y1/ 

**************** 

၂။ သရွှေကူတွင် PDF မ ကကော ူမ ော်းက ို အ မ်သ ောင်စိုစောရင််းနှင ်တကွ လ ိုကလ်ံဖမ််းဆ ်းသန 

14th June 2021 

နရ ကူမမ  ြို့ ယ်တွင ်ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ် PDF ဟို မသကကောသူမ ော်းက ို အောဏောသ မ််းစစ်နကောင်စ ၏ တြ်ဖွဲြို့မ ော်းက အ မ်နထောင ်

စိုစောရင််းနှင ်တကွ လ ိုကလ်ံ ရှောနဖွဖမ််း  ်းန န ကောင််း သ ရသည်။ 

 နရ ကူမမ  ြို့မ ရဲစြ ််းနငှ ် စစ်တြ်၏ ရ ကခောသယ်သနဘကောမ ော်း မ ကောြဏ ြစ်ြတ်တ ိုကြ် ိုက်ြံရနသောန ကောင ် ယြိုလ ို မသကကောမှုပဖင ် 

ဝင်နရောက်စစ်န ်းမှုမ ော်း ပြ လိုြ်လောပြင််းပဖစ်မြ ်း ဖမ််း  ်းြံထော်းရသူတစ်ြ   ြို့က ို ရစဲြ ််းတွင် ထ  ််းသ မ််းထော်းမြ ်း တစ်ြ   ြို့က ို စစ်တြ် 

ထတွဲင် ဖမ််း  ်းထော်းန ကောင််းသူက  က်  ိုသည်။ ဇွ ်လ ၁၃ရက်န ေ့ န အ မ်တစ်ြိုက ို ဝင်နရောက်စစ်န ်းရောတွင် ၁၀ဦ်းထက် 

မ ည််းဖမ််း  ်းြံရမြ ်း၊ ယန ေ့ ဇွ လ် ၁၄ ရက်တွငလ်ည််း န ောကထ်ြ် ၁၀ ဦ်း ဖမ််း  ်းြံလ ိုကရ်သညဟ်ို သ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/06/12/june-12-y1/
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နရ ကူမမ  ြို့မ ရဲစြ ််းသည် မြ ်းြဲ နသော ဇွ ်လ ၄ ရက်နှင  ် ၉ရက်န ေ့မ ော်းတွင် တ ိုကြ် ိုက်ြံြဲ ရမြ ်း အောဏောသ မ််းစစ်တြ်၏ စစ်ရ ကခော 

သယ် သနဘကောလည််း ၅ကက မ်ထက်မ ည််း  ြစ်ြတ်ြံြဲ ရသည်။ ထ ိုသ ိုေ့ ဇွ ်လ ၄ ရက်န ေ့ည မမ  ြို့မ ရစဲြ ််းက ို တ ိုကြ် ိုက်မှုမှော နရ ကူ 

ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ် SPDF နငှ ် ကြ င်လတ်ွလြ်နရ်းတြ်မနတော် KIA တ ိုေ့ ြူ်းနြေါင််းတ ိုကြ် ိုက်ြဲ န ကောင််း SPDF အဖွဲြို့က 

ထိုတ်ပြ ်ြဲ သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/06/14/june-14-y1/ 

******************* 

၃။ ေ သမော ဆ ိုမမ  ြို့နယအ်တွင််းရှ  လမ််းမကက ်းတစ်သလ ောက် လူသနအ မ်နဲို့သ ်းဆ ိုင် ဖ က်ဆ ်းခံရမပ ်း ပ က်ဆ ်းမှုမ ော်းဖပော်း 

June 15, 2021 

 ကရင်  ပြည ်ယ်၊ ေ နမော   ိုမမ  ြို့ ယ်အတွင််း လမ််းမကက ်းတစ်နလ ောကရ်ှ  လူန အ မ် ဲေ့ န ်း  ိုငအ်မ ော်းအပြော်း ဖ က်  ်းြံရမြ ်း 

ြ က်  ်းမှုနတွ မ ော်းပြော်းတယ်လ ိုေ့ နေသြံနတွက နပြော  ို ကြေါတယ်။ ေ နမော   ိုမမ  ြို့ ယ်အတွင််းက နေသြံနတွ မ မ န အ မ်က ို 

ပြ ်လ ိုေ့ရန ကောင််း ဖို ််း က်အသ နြ်းတောန ကောင ် ပြ ် ကည ်တဲ အြေါမှော န အ မ်က ရစရောမရှ နအောင် ြ က်  ်းမှုရှ န တယ်လ ိုေ့ 

နေသြံတစ်ဦ်းက နပြောြေါတယ်။ 

ေ နမော   ိုမမ  ြို့ ယ်တ ိုကြ်ွမဲှော အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ်က မမ  ြို့နြေါ်ရှ  ရြ်ကွက၊် လူန အ မ်နတွအထ  တြ်စဲွထော်းမြ ်း 

ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ်ဖွဲြို့ ဲေ့ တ ိုကြ်ွဲပဖစ်ြွော်းြဲ တော ပဖစ်ြေါတယ်။ တြ်စဲွထော်းတဲ အနတောအတွင််း ပြည်သူနတွရဲြို့ န အ မ်ထဲထ  

ဝင်နရောက် အ ကမ််းဖက်မြ ်း ဖ က်  ်းတောပဖစ်တယ်လ ိုေ့ နေသြံနတွက နပြော  ို ကြေါတယ်။ လူန အ မအ်  ်းတစ်ဝ ိုကမ်ှောလည််း 

မနြေါက်ကွနဲသ်းတဲ  လက် က်ကက ်းနတွ နတွြို့ရှ တယ်လ ိုေ့   ိုြေါတယ။် 

အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ် ဲေ့ ပြည်သူူ့ကောကွယန်ရ်းတြ်ဖွဲြို့တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွဲမှော အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ်က လက် က်ကက ်းနတွ ဲေ့ 

အ က်မပြတ် ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်ြဲ တောပဖစ်မြ ်း ရြ်ကွကရ်ှ န အ မအ်မ ော်းအပြော်း လက် က်ကက ်းထ မှ ်မှုန ကောင ် ြ က်  ်းမှု 

မ ော်းပြော်းတယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13337 

*************** 

၄။ စစ်သရှောင်ဖပည် ူမ ော်း စော်းနပ်ရ ကခော တစ်ပတ်စော ောက န်ရှ  

June 14, 2021 

ကရင်  ပြည ်ယ် ေ ်းနမော   ိုမမ  ြို့ ယ် အနရှြို့ဖက်ပြမ််းရှ  စစ်နဘ်းနရေှာင် ၂ နသောင််း ဲေ့အထက် ရှ တဲ  န ရောနတွမှော စော်း ြ်ရ ကခော 

တစ်ြတ်စောသော က  ်န ိုင်နတော တယ်လ ိုေ့ စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွက ို ကူည န ောင်ရွကန်ြ်းန သူ တစ်ဦ်းထံကန  သ ရြေါတယ်။ 

ေ ်းနမော   ိုအနရှြို့ပြမ််းရှ  ပြည်သူနတွဟော ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ်နတွ ဲေ့ အ ကမ််းဖက်စစ်နကောငစ် တြ်တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွဲပြင််းထ ်မြ ်း 

န ောက ် ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်န  ကရတောပဖစ်မြ ်း ဇွ ်လ ၁၁ ရက်န ေ့မှော အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ်က လက် က်ကက ်းနတွ ဲေ့ 

ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်မြ ်း နက ်းရေွာနတွထဲ က လောတောန ကောင ် နက ်းရေွာ ၈   ်းြေါ်း ရွောလံို်းကျွတ် ထြ်မံထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင် ကရမြ ်း 

နက ်းရေွာနတွမှော ရွောလံိုခြံ နရ်းယူနြ်းန တဲ သူနတွသော က  ်ရှ တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 
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အလှှူရှင်နတွမနရောကရ်ှ နသ်းတဲ  န ရောနတွမှော စစ်နဘ်းနရှောင်အြ င််းြ င််းသော ကူည မ နဝ ကတောပဖစ်တဲ အတွက် စော်း ြ်ရ ကခော၊ 

န ်းဝေါ်းနတွ ြ ိုမြ ်းကို ်ပမ ်တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ ရ ကခောနပြောက်၊ န ်းဝေါ်း၊ နရ၊ မ ို်းကော စတောနတွဟော စစ်နရှောင်နတွအတွက် 

အဓ က လ ိုအြ်ြ က်ပဖစ်တယ်လ ိုေ့ စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွက ို ကူည န ောင်ရွကန်ြ်းန သူနတွက နပြောြေါတယ်။ 

ကရင်  ပြည ်ယ်မှော တ ိုကြ်ွဲန ကောင ် ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်န ရသူ တစ်သ  ််းနက ောရ်ှ န မြ ပဖစ်မြ ်း ေ ်းနမော   ိုမမ  ြို့ ယ်က စစ်နရှောင် 

ဦ်းနရအမ ော်း ံို်းပဖစ်တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ တြ   ြို့နသော စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွမှော အသက်လွတ်ရံိုသော နပြ်းန ရတဲ အတွက် တဲထ ို်းန  

ဖ ိုေ့ မ ို်းကောနတွမသယ်န ောင်လောန ိုင်နတော တဲ အတွက် န ရောထ ိုင်ြင််း အြက်အြဲရှ တယ်လ ိုေ့လည််း သ ရြေါတယ်။ 

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13334 

******************* 

၅။ ကရင်န ဖပည်နယ်တွင် အသအ်းမ မပ ်းသ ဆံို်း ွော်းတဲ  ၆ ရက် ော်းအရွယ် ကသလ်းငယ်အပါအဝင် သ ဆံို်း  ူ၅၀ ဦ်းအ   

ရှ လော 

June 14, 2021 

ကရင်  ပြည ်ယ်တွင် တြမ်နတောက် အောဏောသ မ််းမြ ်းန ောက် ဇွ လ် ၁၂ ရက်န ေ့အထ  နသ ံို်းသူ ၅၀ ဦ်းအထ  ရှ လောမြ ်း 

လသော်းအရွယ်ငယ်တစ်ဦ်း၊ ၆ ရက်သော်းအရွယ် ကနလ်းငယ်တစ်ဦ်းတ ိုေ့ ြေါဝင်တယ်လ ိုေ့ တ ို်းတက်နသောကရင်  ပြည်သူူ့အငအ်ော်းစို မ ှ

မှတ်တမ််းပြ လိုြ်ထော်းတဲ  စောရင််းအရ သ ရှ ရြေါတယ်။ နသ ံို်းသူ ၆ ရက်သော်းအရွယ်ကနလ်းငယ်မေှာ စစ်နဘ်းနရေှာင်တဲ န ရောမှော 

အနအ်းမ မြ ်း နသ ံို်းပြင််းပဖစ်တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ မြ ်းြဲ တဲ  နမလ ၂၉ ရက်န ေ့မှောလည််း စစ်နဘ်းနရေှာင်ပြည်သူနတွထဲမှ 

လသော်းအရွယ် ကနလ်းငယ်တစ်ဦ်း ဖ ော်း ောမြ ်း နသ ံို်းမှု ပဖစ်ြွော်းြဲ ြေါတယ်။ 

စစ်နဘ်းနရှောင်ပြည်သူနတွဟော ရက်ြ ိုင််းအတွင််းသော န ်းဝေါ်းလံိုနလောကန် ိုင်တဲ  ပြသ ောက ို ရင်  ိုင်န ရတဲ အပြင ် ပြ ေ့်က ဲန တဲ  

စစ်နဘ်းနရှောင်ပြည်သူနတွ  က ို န ်းဝေါ်းကိုသနြ်းန ိုင်ဖ ိုေ့ အြကအ်ြဲရှ တယ်လ ိုေ့ ကရင ် အတ ိုင်ြင်ြံနကောင်စ  KSCC ရဲြို့ 

Humanitarian Focal က နပြောြေါတယ်။ 

မြ ်းြဲ တဲ  ဇွ ်လ ၁၁ ရက်န ေ့တစ်ရက်တည််းမှော ကရင်  ပြည် ယ်အတွင််းမှော နသ ံို်းသူ ၉ ဦ်းရှ တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

နသ ံို်းသူမ ော်းထဲမှော စောရင််းအရ ေ ်းနမော   ို ၂၈ဦ်း၊ လွ  င်နကေ်ာ ၁၇ ဦ်း၊ မ ို်းမ ဲ ၃ ဦ်း၊ ဖယ်ြံို ၁ ဦ်း ဲေ့ နဘောလြဲ ၁ ဦ်း တ ိုေ့ ပဖစ်ြေါတယ်။ 

နသ ံို်းသူနတွထဲမှော စစ်နဘ်းနရေှာင်ပြည်သူမ ော်း၊ ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ်ဖွဲြို့ဝငမ် ော်း၊ ကရင်  အမ   ်းသော်းတ ို်းတက်နရ်းြေါတ မှ 

ရဲနဘောမ် ော်း၊ စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွက ို ကူည ြ ိုေ့န ောင်နြ်းန သူမ ော်းလည််း ြေါဝင်ြေါတယ်။ 

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13326 

*************** 

၆။ အကကမ််းဖက်စစ်သကောင်စ တပ်က ရွော ော်းသတွက ို ဖမ််းဆ ်းရ ိုကန်ှက်မပ ်း သပေါ်တောဆွသဲန 

June 14, 2021 

ကရင်  ပြည ်ယ်တွင် အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ်က ေ နမော   ိုမမ  ြို့ ယ်အတွင််းရှ  နက ်းရေွာနတွထဲက ို ဝငလ်ောမြ ်း ရွောသော်းနတွက ို 

ေ်ူးနထောကြ် ိုင််းကော ရ ိုကန်ှက်တောနတွ ၊နြေါ်တော ွမဲြ ်း ြစစည််းထမ််းြ ိုင််းတောနတွ ပြ လိုြ်န တယ်လ ိုေ့ ေ ်းနမော   ိုအန ောကဖ်က်ပြမ််းမှ  

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13334
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နေသြံတစ်ဦ်းက နပြောြေါတယ်။ ဇွ ်လ ၁၁ ရက်န ေ့မှော ေ နမော   ိုမမ  ြို့ ယ် ပမလဲနက ်းရေွာအိုြစ်ို ြတ ််းြ ိုနက ်းရေွာအတွင််း 

စစ်နကောင်စ တြ် အင်အော်း ၁၀၀ ဝ ််းက င်ြ ေ့်က စစ်န ကောင််းြ   ထ ို်းစစ် င်လောမြ ်း နက ်းရွောအတွင််း လံိုခြံ နရ်းယူန တဲ  

နေသြံနတွက ို ြစ်ြတ်ြဲ တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

ေ နမော   ိုမမ  ြို့ အန ောကဖ်က်ပြမ််းမှော ထ ြ်တ ိုက် တ ိုကြ်ွဲမပဖစ်ဖ ိုေ့ စစ်တြ်နြေါင််းန ောင်နတွ ဲေ့ အဖွဲြို့အစည််းအြ   ြို့ ည  န ှုင််းမှုနတွရှ တော 

န ကောင  ် ရွောသော်းလံိုခြံ နရ်းအဖွဲြို့က ြစ်ြတ်မှုမရှ နြမယ ် အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ်ကန  စစ်န ကောင််းထ ို်းမှုနတွ လိုြ်န ောင် 

န မြ ်း ရွောအတွင််းထ  ဝင်နရောက် တြ်စဲွန တယ်လ ိုေ့ အ  ိုြေါ နေသြံက  က်နပြောြေါတယ်။ 

အ ကမ််းဖက်စစ်နကောင်စ တြ်ကန  ထ ို်းစစ် င်တ ိုကြ် ိုက်မြ ်း လက် က်ကက ်းနတွ ဲေ့ ရမ််းသမ််း ြစ်ြတ်မှုနတွန ကောင ် စစ်နဘ်း 

နရှောငပ်ြည်သူနတွ နဘ်းလွတ်ရောန ရောနတွက ို ထြ်မံတ မ််းနရှောင်န  ကရတယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13323 

***************** 

၇။ သဝေါ်သလသေ   တ်ဖဖတ်မှုဖဖစ်စဉ် စစ်သကောင်စ က အရပ် ော်းအ ွင် သ ောကလ်ှမ််းမှုသကကောင ် ဟို KNDO စစ်ဦ်းစ ်းခ  ပ် 

ရှင််းလင််းသဖပောဆ ို 

June 14, 2021 

စစ်နကောင်စ ၏ သတင််းစောတွင် ဇွ ်လ ၁၃ရက်န ေ့က နဖောပ်ြထော်းသည ် နဝေါ်နလနေသ တံတော်းစ မံက  ််းလိုြ်သော်းအြ   ြို့ သတ်ပဖတ် 

ြံရမှုတွင် နသ ံို်းသွော်းသူမ ော်းမှော အရြ်သော်းမ ော်းမဟိုတ်ဘဲ စစ်နကောင်စ တြ်ဖွဲြို့ဝင်မ ော်းပဖစ် ကမြ ်း နေသတွင််း စံိုစမ််းနထောက် 

လှမ််းမှုမ ော်း လိုြ်န ောင်သည ်အတွက်န ကောင ်ပဖစ်သည်ဟို ကရင်အမ   ်းသော်းကောကွယ်နရ်းတြ်မနတော် (KNDO) စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်က 

နပြော  ိုသည်။ 

နမလ ၃၁ရက်န ေ့က ပမဝတ ြရ ိုငအ်တွင််း နေသဖွံြို့မဖ  ်းနရ်းအတွက် နဝေါ်နလမမ  ြို့၊ က ဲနလ်း- နမောြ် ်းသွော်း ကော်းလမ််းနြေါ်ရှ  

အူ်းဟူနြ ောင််းတံတော်းတည်န ောက်နရ်းလိုြ်င ််းတွင် အပြစ်မဲ  အလိုြ်သမော်း ၂၅ဦ်းက ို KNDO က သတ်ပဖတ်ြဲ သည်  ိုမြ ်း 

စစ်နကောင်စ ၏ သတင််းထိုတ်ပြ ်ြ က်အနြေါ် နကအ ိုင်စ ၏ နမ်းပမ ််းြ က်က ို KNDO စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်   ိုလ်မှှူ်းြ  ြ်နစော ယ် ေေါ်းပမက 

ယြိုလ ို ပြ ်လည်ရငှ််းလင််း နပြော  ိုပြင််းပဖစ်သည်။ ထ ိုေ့အပြင် တံတော်းန ောကလ်ိုြ်သူမ ော်းသည် စစ်နကောင်စ မှ နစလ တ်ထော်းသည ် 

စစ်အင်ဂ င်  ယော တြ်ဖွဲြို့ဝငမ် ော်းပဖစ်မြ ်း ထ ိုသူမ ော်းနှင ် မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ို ဖမ််း  ်းနြေါ်န ောင်သွော်းသည ်န ောကြ် ိုင််းတွင် 

စစ်နကောင်စ တြ်မှ KNDO ဌော ရှ ရောန  ရောသ ိုေ့ လက် က်ကက ်းမ ော်းနှင ်  က်တ ိုက ် ြစ်ြတ်သည ်အပြင် BGF တြ်ဖွဲြို့ဝငမ် ော်းနှင ် 

ြူ်းနြေါင််းကော ၎င််းတ ိုေ့ဌော န ရောက ို လောနရောက်တ ိုက်ြ ိုကပ်ြင််းလည််းရှ သည်ဟို ၎င််းက  ကလ်က်နပြော  ိုသည်။ 

ထ ိုေ့န ောက ်ဇွ ်လ ၁ရက်န ေ့နှင ် ၉ရက်န ေ့တ ိုေ့တွင် KNDO က ဖမ််း  ်းနြေါ်န ောင်ြံရသူမ ော်းထဲမှ အမ   ်းသော်း ၆ဦ်း၊ အမ   ်း သမ ်း ၆ဦ်း၊ 

ကနလ်းငယ် ၁၀ဦ်း၊ စိုစိုနြေါင််း ၂၂ဦ်း ပြ လ်ညလ်ွတ်နပမောကလ်ောြဲ သလ ို နသ ံို်းသူ ၂၅ဦ်း၏အနလောင််း ပြ ် လည်နတွြို့ရှ သည ် 

အတွက ် အပြစ်မဲ ပြည်သူမ ော်းက ို အန ကောင််းမဲ  သတ်ပဖတ်မှုန ကောင ် တြ်မနတောစ်စ်န ကောင််းမ ော်းမှ လ ိုကလ်ံရှောနဖွ နဖောထ်ိုတ်နြ  

မှု ််းန ိုငန်ရ်းအတွက် လ ိုအြ်သည ် လံိုခြံ နရ်းလိုြ်င ််းမ ော်း  က်လက်လိုြ်န ောင်လ က်ရှ  န ကောင််း စစ်နကောင်စ ြ ိုင် သတင််းဌော ၏ 

ထိုတ်ပြ ်ထော်းြ က်တွင် နဖောပ်ြထော်းသည်။ http://kicnews.org/2021/06/%E1%80% 

************************ 
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၈။ သကော ူ််းသလဖပည်ကက ်း ရရှ ရန်အတွက် ဆက်လက်တ ိုကပ်ွဲဝင်ကကရန် KNU တ ိုကတွ်န််း 

June 14, 2021  

နကောသူ််းနလပြည်ကက ်း ရရှ ရ ်အတွက်  က်လက်တ ိုကြ်ွဲဝင် ကရ ် ယန ေ့က နရောကသ်ည ် (၇၂) ကက မ်နပမောက ် နကောသူ််းနလ 

န ေ့အြမ််းအ ော်းတွင် ကရငအ်မ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း(KNU) တဲွဖက်အတွင််းနရ်းမှှူ်း (၂) ြေ ိုနစောလှ ထွ ််းက တ ိုကတွ် ််းနပြော 

 ကော်းသွော်းသည်။ ဖော်းအံြရ ိုင် နလ်းဝေါ်းတွင် ယန ေ့ က င််းြပြ လိုြ်သည ် (၇၂) ကက မ်နပမောက် နကောသူ််းနလန ေ့ အြမ််းအ ော်းတွင် ြေ ို 

နစောလှထွ ််းက ယြိုလ ို တ ိုကတွ် ််းနပြော ကော်းြဲ ပြင််းပဖစ်သည်။ 

 ံ က် (၈)  ောရ တွင ် စတင်က င််းြသည ် ယန ေ့ အြမ််းအ ော်းသ ိုေ့ KNU နြေါင််းန ောင်အြ   ြို့နငှ ် ကရင်လူငယ် ၁၀၀ ဝ ််းက င် 

တက်နရောက်ြဲ  ကမြ ်း သက်  ိုင်ရော KNU နြေါင််းန ောင်အသ ်းသ ်းမှ အမှောစကော်းနပြော  ကော်းမြ ်းန ောက် KNU ဥကကဌ   ိုလ်ြ  ြ်ကက ်း 

နစောမူတူ်းနစ်းဖ ို်းမှ နြ်းြ ိုေ့သည ် နကောသူ််းနလန ေ့ သဝဏ်လ ောက ို ဖတ် ကော်းနြ်းြဲ သည်။ 

နကအဲ ်ယူ၏ ဌော ြ  ြ်က ို အင််းစ  ်မှ နတောငင်ူသ ိုေ့နပြောင််းနရ ြို့မြ ်းန ောက် ၁၉၄၉ ြိုနှစ်၊ ဇွ ်လ (၁၄) ရက်န ေ့တွင် နတောင်ငူမမ  ြို့၌ြင ်

အစည််းအနဝ်းကက ်းတစ်ရြ် နြေါ်ယူက င််းြကော နကောသူ််းနလ အစ ို်းရဖွဲြို့မြ ်းန ောက် နကောသူ််းနလ အသံလ င ်ဌော မှ နကောသူ််းနလ 

ကရင်ပြည်က ို ထူနထောင်ပြင််း၊ နကောသူ််းနလအစ ို်းရက ို ဖွဲြို့စည််းလ ိုကန် ကောင််း ကမဘောသ ိုေ့ န ကညောလ ိုကသ်ည ်န ေ့က ို အစဲွပြ ၍ 

နကောသူ််းနလန ေ့အပဖစ် သတ်မှတ်ြဲ ပြင််းပဖစ်သည်။ http://kicnews.org/2021/06 

**************** 

၉။ ဖပည်နယဝ်န်ကက ်းခ  ပအ်ပါအဝင် စစ်သကောင်စ ဖမ််းဆ ်း  န််း  မ််းခံရ ူမ ော်းအတွက် အမှုလ ိုကသ်ပ်း ည ် သရှြို့သန နှစ်ဦ်း 

ဖမ််းဆ ်းခံရ 

June 11, 2021 

စစ်အောဏောသ မ််းမြ ်းန ောက် ကရင်ပြည် ယ်ဝ ်ကက ်းြ  ြ်   ််းြင်နထွ်းပမင ်အြေါအဝင် ဖမ််း  ်းထ  ််းသ မ််းြံရသူ မ ော်းအတွက် အမှု 

လ ိုကြ်ေါ န ောင်ရွက်နြ်းန သည ် ဖော်းအံမမ  ြို့ ယရ်ှ  တရော်းလ တ်နတောန်ရှြို့န နှစ်ဦ်းက ို ယမ ်န ေ့(ဇွ လ် ၁၀ ရက)်က ပမဝတ မမ  ြို့ တွင် 

ဖမ််း  ်းြံြဲ ရသည်ဟို သ ရသည်။ 

၎င််းနရှြို့န နှစ်ဦ်းသည် ကရင်ပြည ်ယ်ဝ ်ကက ်းြ  ြ ်နှင ် ဝ ်ကက ်းမ ော်းအမှုအြေါအဝင် ကရငလ်ူငယ် နစောလင််းထက်အမှု၊ နေေါက်တော 

ြ   ယိုမွ ်အမှုနငှ ် ယန ေ့ တရော်းရံို်းမှ နထောင်ေဏ် (၂) အမ  ေ့်ြ ြံလ ိုက်ရသည  ်လူငယ် (၃၆) ဦ်းအမှုမ ော်းက ို လ ိုကြ်ေါန ောင် ရွက်န သူ 

မ ော်းပဖစ် ကသည်ဟို   ်းစြ်သူမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ အမည်မနဖောလ် ိုသည ် ၎င််းနရှြို့န မ ော်းနှင ်   ်းစြ်သူတစ်ဦ်းက ” မန ေ့က နရှြို့န  ၂ 

နယောကက် ို ပမဝတ  အမှတ်(၁)ဂ တ်မှော ဖမ််းမ တယလ် ိုေ့  ကော်းတယ်။ န ိုင်ငံနရ်း  ိုငရ်ော ြိုေ်မ ၅၀၅ ဲေ့ ” ဟို နကအ ိုင်စ သ ိုေ့ နပြောသည်။ 

၎င််းနရှြို့န (၂) ဦ်းအပြင် သူ ောပြ တစ်ဦ်းနှင ် အပြော်းဝ ်ထမ််းတစ်ဦ်းတ ိုေ့က ို ပမဝတ မမ  ြို့ အမှတ်(၁)ဂ တ်တွင် ဖမ််း  ်းြံြဲ ရသည်ဟို 

လည််း ၎င််းက  က်နပြောသည်။ ဖမ််း  ်းြံရသည ် အ  ိုြေါ နရှြို့န  (၂) ဦ်းက ို ြိုေ်မ ၅၀၅(က) ပဖင ် ပမဝတ မမ  ြို့ ရဲစြ ််းတွင် အမှုဖွင ် 

ထော်းမြ ်း ယန ေ့ ဇွ လ် ၁၁ရက်န ေ့တွင် ယမ ်ယူ တရော်းရံို်းထိုတ်မည်ဟို သ ရသည်။ http://kicnews.org/2021/06 

****************** 
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၁၀။ သရ်းမမ  ြို့သပေါ် အလက(၂) သက ောင််းသရှြို့တွင် သ နတ်ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်ပွော်း ဖဖင ် လူတစ်ဦ်းသ ဆံို်း 

ဇွ ် ၁၄ ၂၀၂၁ 

မွ ်ပြည ်ယ်၊ နရ်းမမ  ြို့၊ နအောင်နမတတောရြ်ကွက၊် အလက(၂)နက ောင််းနရှြို့တွင် ဇွ ်လ ၁၄ ရက်န ေ့၊ ညန  ၃  ောရ  နက ောင််း င််း 

ြ   ်တွင် နသ တ်ြစ်ြတ်မှုပဖစ်ြွော်းြဲ ရော လူနှစ်ဦ်းထ မှ ်ြဲ မြ ်း တစ်ဦ်းမှော နသ ံို်းသွော်းြဲ န ကောင််း သ ရသည်။ 

နက ောင််း င််းြ   ် လမ််းရှင််းနြ်းန သည ် ရြ်ကကွ်အိုြ်ြ  ြ်နရ်းမှှူ်းနှင ် ရြ်မ ရြဖ်တစ်ဦ်းပဖစ်သူတ ိုေ့က ို ြစ်ြတ်ြဲ တောပဖစ်မြ ်း ရြ်မ  

ရြ်ဖတစ်ဦ်းမှော နြေါင််းတွင်ထ မှ ်နသ ံို်းြဲ ကော ရြ်ကွကအ်ိုြ်ြ  ြ်နရ်းမှှူ်းက ို လက်တွင် နသ တ်ထ မှ ်ေဏ်ရောရြဲ သည်ဟို ရြ် 

ကွကန်  ပြည်သူမ ော်းက နပြော ကော်းသည်။ မြ ်းြဲ သည ်နမလ ၂၅ ရက်န ေ့ကလည််း အ  ိုြေါရြ်ကွကအ်ိုြ်ြ  ြ်နရ်းမှှူ်းရံို်းက ို လကြ်စ် 

 ံို်းပဖင် ြစ်နြေါက်ြဲ ရောတွင် နြေါက်ကွြဲဲ နသောလ်ည််း လူထ ြ ိုကမ်ှုမရှ ြဲ သလ ို ဇွ ်လ ၃ ရက်န ေ့တွင် ရြ်ကွကရ်ံို်းအ  ်းရှ  အလက-၂ 

နက ောင််းက ို လက်ြစ် ံို်းတစ်လံိုြစ်သွင််းြဲ နသောလ်ည််း နြေါက်ကွပဲြင််းမရှ ြဲ န ကောင််း သ ရသည်။ 

နရ်းမမ  ြို့ ယအ်တွင််း ဧမြ လန ောက ်ံို်းအြတ်မှ ယန ေ့အထ   ံို်းနြေါက်ကွမဲှု၊ လက်ြစ် ံို်းနှင ်အြစ်ြံရမှု ၁၅ ကက မ်ပဖစ်ြွော်းြဲ မြ ်း နမလ 

၁၉ ရက်န ေ့က နအောင်သိုြရြ်ကွကန်  က ိုနက ောမ်င််းထွ ််း(ြ)က ိုြ စ်တ ်းက ို နဖောကြ်ွဲနရ်းသမော်းဟို  ိုကော လက်လိုြ ်ံို်းမ ော်းနှင ် 

အတူ ဖမ််း  ်းရမ ြဲ န ကောင််း စစ်နကောင်စ ဘက်က သတင််းထိုတ်ပြ ်ြဲ သည်။ https://burmese.monnews.org/2021/06/14 

***************** 

၁၁။ က   က်  ်းရ ို်းသတောင်သဖခ ကင်ပနွ််းစခန််းအန ်း ရဲမ ော်းပစ်ခတ်ခံရမပ ်း တစ်ဦ်းသ ဆံို်း နှစ်ဦ်းေဏ်ရော 

၁၄ ဇွ ် ၂၀၂၁ 

က   က်ထ ိုမမ  ြို့ ယ် က   က်ထ ်းရ ို်းနတောင်နပြရှ  ကင်ြ ွ််းစြ ််းအ  ်းနှင ် ကေက်နြ ောင််းအ  ်း၌ ယန ေ့ ဇွ လ် ၁၄ ရက်န ေ့ န ေ့လည် ၁၂ 

 ောရ ြ ေ့်က ရဲတြ်ဖွဲြို့ဝင်မ ော်းက ို နသ တ်သမော်းမ ော်း ဝင်နရောက်ြစ်ြတ်ြဲ မြ ်း တစ်ဦ်းနသ ံို်းကော နှစ်ဦ်း ေဏ်ရောရရှ ြဲ န ကောင််း နေသြံ 

မ ော်းထံက သ ရသည်။ 

ရဲတြ်ဖွဲြို့ဝငအ်ြ   ြို့က ကေက်နြ ောင််းတွင် နသောက်စော်းနအောဟ်စ်မှုပြ လိုြ်န မြ ်း ြစ်ြတ်ြံရမှုန ကောင ် ရဲတစ်ဦ်း န ရောတွင်ြင် 

နသ ံို်းြဲ န ကောင််း၊ ထ ိုသ ိုေ့ြစ်ြတ်မှုမ ော်း ပဖစ်ြွော်းြဲ မြ ်းန ောက် တစ်ဦ်း လက်နမောင််းသောထ ြဲ မြ ်း အရြ်သော်းတစ်ဦ်း နြေါင်တွင် 

ေဏ်ရောရရှ ြဲ န ကောင််း သ ရသည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် က   က်ထ ိုမမ  ြို့အတွင််း သြ တ်စံိုသူြို ်ထ အမည်ပဖင ် အောဏောရငှ်  ေ့်က င်နသော နက ောင််းသော်းလူငယ်အြ   ြို့က ယန ေ့မွ ််း 

လွြဲ ိုင််းတွင် နြ ောက ်ကော်းသြ တ်တစ်ြို ပြ လိုြ်ြဲ န ကောင််း သတင််းရရှ သည်။ https://burmese.monnews.org/2021/06/14 

***************** 

၁၂။ MUP အမတ်သလောင််း လိုပ်ကကံခံရမှုက ို ဆက်လကစံ်ိုစမ််းသနဟို မွန်ည ညတ်ွသရ်းပါတ သဖပော 

  (၁၄ ဇွ ် ၂၀၂၁) 

ကရင်ပြည် ယ်  ကောအင််း  ြ်ကက ်းမမ  ြို့ ယ် ဘိုရော်းသံို်းမမ  ြို့အ  ်း မ ွ်ည ညတ်ွနရ်းြေါတ  MUP အမတ်နလောင််း လိုြ် ကြံရမှုက ို 

 က်လက်စံိုစမ််းလ က်ရှ န ကောင််း ြေါတ နပြောြွင ်ရြိုဂ္  လ် န ိုင်တလည က မ ွ်သတင််းနအဂ င်စ သ ိုေ့ နပြောသည်။ 

https://burmese.monnews.org/2021/06/14
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MUP ြေါတ   ကောအင််း  ြ်ကက ်းမမ  ြို့ ယ် အမ   ်းသော်းလ တ်နတောအ်မတ်နလောင််း မ နဝသ မဖ  ်းသည် ဇွ လ် ၈ ရက်န ေ့ညန ြ ိုင််းက 

ဘိုရော်းသံို်း ူမမ  ြို့သ ိုေ့သွော်းနရောက်ရ ် နမောန်တောက်ော်းနမောင််းနှင်လောစဉ် ရွောသစ်ရွောန အ မ်မ ှ ထွက်ြွောြဲ မြ ်းမ  စ်အတွင််း လမ််းမကက ်း 

နြေါ်တွင် နသ တ်ပဖင ် ြစ်ြတ်လိုြ်ကကံသတ်ပဖတ်နသ ံို်းြဲ ရပြင််းပဖစ်မြ ်း ၎င််းက စစအတွက် လက်သည်တရော်းြံက ို  က်လက်စံို 

စမ််းရှောနဖွန ပြင််းပဖစ်သည်။ 

သ ိုေ့ရောတွင် အ  ိုြေါလိုြ်ကကံသတ်ပဖတ်မှုအနြေါ် ဘက်နြေါင််းစံိုမှ စံိုစမ််းရှောနဖွရရှ ထော်းနသောအြ က်အလက်မ ော်းအော်း မွ ်ည ညတ်ွနရ်း 

ြေါတ မှ တရော်းဝင်ထိုတ်နဖောန်ပြော ကော်းပြင််း မပြ နသ်းနြ။ ယင််းကဲ သ ိုေ့ အြင််းပဖစ်ြွော်းြဲ မြ ်း န ောကတ်စ်န ေ့တွင် စစ်နကောင်စ ဘက်မှ 

နကော ကရ တ်ြရ ိုင် စ မံအိုြ်ြ  ြ်နရ်းမှှူ်း၊ ြရ ိုင်ရမဲှှူ်းနှင ် မ ွ်ပြည်သစ်ြေါတ   က် ံနရ်းရံို်းတောဝ ်ရှ ြိုဂ္  လ်မ ော်းက လိုြ်ကကမံှုပဖစ်ြွော်း 

ြဲ သည ်န ရောတဝ ိုကသ် ိုေ့ သွော်းနရောက်နလ လောစံိုစမ််းြဲ မြ ်း ရွောသစ်ရွောရှ  ကွယ်လွ ်သူ မ နဝသ မဖ  ်း၏ မ ဘမ ော်းအော်း သွော်းနရောက် 

နတွြို့ ံို အော်းနြ်းစကော်းနပြော ကော်းြဲ သည်ဟို ၎င််းက နပြောသည်။ https://burmese.monnews.org/2021/06/14 

***************** 

၁၃။ တ ိုင််းရင််း ော်းလက်နက်က ိုင်တခ   ြို့ စစ် င်တန််းနငှ ်သဖောကက်ွဲသရ်း င်တန််းမ ော်း သပ်းသနဟို စစ်သကောင်စ သဖပော 

 (၁၂ ဇွ ် ၂၀၂၁) 

တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင်အဖွဲြို့တြ   ြို့သည် န ိုငင်ံသော်းတြ   ြို့က ို နဖောကြ်ွဲနရ်းသင်တ ််းနှင ် စစ်သင်တ ််းမ ော်းက ို နြ်းန သည်ဟို 

ဇွ ်လ ၁၂ ရက်န ေ့က န ိုငင်ံနတောစ် မံအိုြ်ြ  ြ်နရ်းနကောင်စ ၏ သတင််းစော ရှင််းလင််းြွဲတွင်   ိုလ်ြ  ြ ်နဇေ်ာမင််းထွ ််းက နပြောသည။် 

အ  ိုြေါ လက် က်က ိုင် အဖွဲြို့မ ော်းသည် ကြ င်လတ်ွလြ်နရ်းတြ်မနတော်(KIA)၊ ကရင်  အမ   ်းသော်းတ ို်းတက်နရ်း ြေါတ (KNPP)၊ 

ကရင်အမ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း(KNU)တ ိုေ့ ပဖစ်သည်ဟို ၎င််းက နပြောသည်။ 

တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင်တြ်ဖွဲြို့ အော်းလံို်းက စစ်သင်တ ််းနြ်းန သည်ဟို မနပြောလ ိုြဲ တြ   ြို့ လက် က်က ိုင်တြ်ဖွဲြို့မ ော်းသည် 

တြ်မဟော သ ိုေ့မဟိုတ် တြ်ရင််းအ င ်တြ   ြို့က အ ကမ််းဖက် အော်းနြ်းသည  ်လိုြ်ရြ်မ ော်းက ို လိုြ်န ောင်န သည်ဟို အသ နြ်းနပြော 

  ိုသွော်းသည်။ KNPP ၏ စစ်သင်တ ််းကန  ပြ လ်ောသည ် လူငယ်(၇၀) ဦ်း ဖမ််းမ ြဲ သည်ဟို မြ ်းြဲ သည ် ဧမြ လ ၃၀ ရက်န ေ့က 

သတင််းထွက်နြေါ်ြဲ နသောလ်ည််း မ မ တ ိုေ့တြ်ဖွဲြို့နှင  ်သက်  ိုင်ပြင််းမရှ န ကောင််း ဖမ််း  ်းြံရတဲ  လငူယ် (၇၀)ဝ ််းက င် ဲေ့ြတ်သက်မြ ်း 

(KNPP) ရဲြို့ အတွင််းနရ်းမှှူ်း-၂ ြူ်းေယ ် ရယ်က Kantarawaddy Times နှင အ်င်တော  ှူ်းတွင် နပြော  ိုထော်းသည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် KNU ကန  နဖောကြ်ွဲနရ်း သင်တ ််းတက်နရောက်မြ ်း ပြ ်လောသူ ၃ ဦ်းက ို ဇွ ်လ ၈ ရက်န ေ့က ရ ်ကင််းမမ  ြို့ ယထ်ဲတွင်  

ဖမ််းမ ြဲ ရော ဖမ််း  ်းြံရသူမ ော်း၏ နပြောပြြ က်အရ နက ောကက်က ်း-မို ််း-ဇရြ်ကက ်းတွင် ရှ သည ် KNU က ဖွင ်လှစ်ထော်းသင ် နဖောကြ်ွဲ 

နရ်း သင်တ ််းက ို တက်နရောက်ြဲ သည်ဟို   ိုလ်ြ  ြ် နဇေ်ာမင််းထွ ််းက ဇွ လ် ၁၂ ရက်န ေ့ သတင််းစော ရှင််းလင််းြွဲတွင် နပြောသွော်း 

သည်။ https://burmese.monnews.org/2021/06/12 

******************** 
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၁၄။ ရခ ိုင်ဝန်ကက ်းခ  ပသ်ဟောင််းအမှုမှ သနောကဆ်ံို်း ကသ် က ို ယသနို့စစ်သဆ်း၊ လောမည ် ရံို်းခ  န််း၌ စဲွခ က်တင်န ိုင်ဟိုဆ ို 

12 Jun, 2021 

ရြ ိုင်ပြည် ယ်ဝ ်ကက ်းြ  ြ်နဟောင််း ဦ်းည ြိုအမှုမှ န ောက ်ံို်း တရော်းလ ိုပြသက်နသတစ်ဦ်းအော်း ယန ေ့ ဇွ ်လ ၁၁ ရက်န ေ့တွင် 

စစ်န ်းြဲ မြ ်း လောမည ်ရံို်းြ   ််းတွင် စဲွြ က်အမ  ေ့်ြ န ိုင်န ကောင််း အမှုအော်းလ ိုကြ်ေါန ောင်ရွက်နြ်းန သည ် တရော်းလ တ်နတောန်ရှြို့န  

ဦ်းနအောင်စစ်မင််းက နပြောသည်။ 

ရြ ိုင်ပြည် ယ်ဝ ်ကက ်းြ  ြ်နဟောင််း ဦ်းည ြိုအမှုမ ှ န ောက ်ံို်းသက်နသက ို ယန ေ့တွင ် စစ်နတွမမ  ြို့ ယ်တရော်းရံို်းတွင် Video 

Conferencing ပဖင ် စစ်န ်းြဲ မြ ်း အမှုအော်း လောမည ် ဇွ ်လ ၂၅ ရက်န ေ့သ ိုေ့ ထြမ်ံရံို်းြ   ််းလ ိုကသ်ညဟ်ို သ ရသည်။ ဦ်းည ြိုက သူ၏ 

က  ််းမောနရ်းအနပြအန  နကောင််းမွ ်မြ ်း မ သော်းစိုအန ပဖင ် သူူ့အတွက်မစ ို်းရ မ် ကဖ ိုေ့ နရှြို့န က ို နပြော ကော်းြဲ သည်ဟို သ ရသည်။ 

န ိုင်ငံနတောအ် ကညအ်ည  ြ က်နစမှု ဥနြနေ ြိုေ်မ ၅၀၅ (ြ)သည် ပြစ်မှုထင်ရှော်းြေါက နထောင်ေဏ် (၂) နှစ်အထ  က ြံန ိုင်န ကောင််း 

သ ရသည်။ https://burmese.narinjara.com/news/detail/60c449d57ac0b1046055f412 

****************** 

၁၅။ စစ်သတွခရ ိုင်တရော်းရံို်းတွင် အကကမ််းဖက်မှုပိုေ်မမ ော်းဖဖင ်တရော်းရင်ဆ ိုင်သနရ ူ ၃၇ ဦ်းအော်း  ပ်မရံံို်းခ  န််း၊ ရိုပ်  မ််းလ ော 

က ရန်မ ော်းသနဟို သရှြို့သနသဖပော 

12 Jun, 2021 

ရြ ိုင်ပြည် ယ်၊ စစ်နတွြရ ိုင်တရော်းရံို်းတွင် ရကခ  င ်တြ်နတော် (AA)နှင ်  က်စြ်သံသယနငှ ် ဖမ််း  ်းမြ ်း အ ကမ််းဖက်မှုဥြနေ 

ြိုေ်မမ ော်းပဖင ် တရော်းရင်  ိုင်န ရသူ ၃၇ ဦ်းအော်း ထြ်မံရံို်းြ   ််းလ ိုကမ်ြ ်း ရိုြ်သ မ််းလ ောက ရ ်မ ော်းန သည်ဟို နရှြို့န က နပြောသည်။ 

ယမ ်န ေ့က ရံို်းထိုတ်ရောတွင် နပမောကဦ််းနပမောက ်ယ် လကကောနက ်းရေွာမှ အမ   ်းသော်း ၂၃ ဦ်း၊ အမ   ်းသမ ်း ၁ ဦ်း၊ စစ်နတွမမ  ြို့ ယ်၊ 

သ  ််းတ ်နက ်းရေွာမှ အမ   ်းသော်း ၂ ဦ်း၊ နတောက ်နက ်းရေွာမှ ၁ ဦ်း၊ ြိုဏ္ော်းကျွ ််းမမ  ြို့ ယ် နက ောက ် ြ်နက ်းရေွာမှ ၅ ဦ်း၊ 

အ ိုင််းေင်နက ်းရေွာမှ ၂ ဦ်းနှင ် သောစည်နက ်းရေွာမှ ၃ ဦ်းတ ိုေ့ပဖစ် ကသည်။ 

ရြ ိုင်တွင် ရကခ  င ်တြ်နတော် (AA) နှင  ်  က်စြ်သည်  ိုနသော သံသယပဖင ် တရော်းစဲွ  ိုြံထော်းရသူ ၂ဝဝ ြ ေ့်အထ  ရှ န နသ်း 

သည်ဟိုလည််း အမှုလ ိုကန်ရှြို့န  န ောကတ်စ်ဦ်းပဖစ်သည ် နရှြို့န  ဦ်းနအောင်စစ်မင််းက နပြောသည်။ ၄င််းတ ိုေ့အော်း စဲွ  ိုထော်းနသော 

အ ကမ််းဖက်မှု ဥြနေြိုေ်မမ ော်းမှော ၅၀ (က)၊ ၅၀ (ည)၊ ၅၀ ( )နငှ ် ၅၂ (က) တ ိုေ့ပဖစ်န ကောင််း သ ရှ ရသည်။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/60c449497ac0b1046055f410 

****************** 
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၁၆။ ယခိုလွတ်လောဖခင််းမှော အသကောင််းဆံို်းအသဖဖတစ်ခိုမဟိုတ်သ ်းဟို AA စစ်ဦ်းစ ်းခ  ပ်၏ည ဆ ို 

12 Jun, 2021 

ယြိုလွတ်နပမောကလ်ောပြင််းမှော အနကောင််း ံို်းအနပဖတစ်ြိုမဟိုတ်နသ်းဟို AA စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်၏ည  က ိုနအောင်ပမတ်နက ော်က နပြော  ို 

လ ိုကသ်ည်။ ယန ေ့ညန ြ ိုင််းက ရ ်ကို ်မှတ င ် စစ်နတွသ ိုေ့ နလန ကောင််းြရ ်းပဖင ်နရောက်ရှ လောစဉ် စစ်နတွနလ  ြ်တွင် 

မ ေ ယောမ ော်းက ိုနပြော  ိုသွော်းပြင််းပဖစ်သည်။ 

ရကခ  င ်တြ်နတော ် (AA) စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်   ိုလ်ြ  ြ်ထ ွ််းပမတ်န ိုင်၏ ည ပဖစ်သူ က ိုနအောင်ပမတ်နက ောန်ှင ် ည မပဖစ်သူ မယမင််းပမတ် (ြ) 

မမ ို်းနှင််းပဖှူအြေါအဝင် ၁ဝ ဦ်းသည် ယန ေ့  ံက်ြ ိုင််းတွင် ရ ်ကို အ်န ောကြ် ိုင််းြရ ိုင်တရော်းရံို်းမ ှ လတ်ွနပမောကလ်ောပြင််းပဖစ်သည်။ 

လွတ်နပမောကလ်ောသူမ ော်းမှော AA စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်   ိုလ်ြ  ြ်ထ ွ််းပမတ်န ိုင်၏ည  က ိုနအောင်ပမတ်နက ော၊် AA စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်၏ည မ 

မယမင််းပမတ် (ြ) မမ ို်းနငှ််းပဖှူ၊ သူ၏အမ   ်းသော်း က ိုနက ောန် ိုင်နှင ် ရြ ိုင်အသင််း (စကကောြ)ူနြေါင််းန ောင်မ ော်းပဖစ် ကသည ် 

က ိုပမတ်လင််းဦ်း၊ က ိုရဲနက ော်ထက်၊ မနအ်းပမတ်မွ ်၊ က ိုတင်လ ှုင်ဦ်း၊ က ိုဟ  ််းနဇေ်ာ၊ က ိုနမောင်ြ ် (ြ) က ိုထွ ််းနအ်းနှင ် 

က ိုနရ လ ှုင်သ ််းတ ိုေ့ပဖစ်သည်။ 

လွတ်နပမောကသူ်မ ော်းထဲတွင် AA စစ်ဦ်းစ ်းြ  ြ်၏ည မနှင ် နယောကဖ်တ ိုေ့အမှုမှော စဲွြ က်တင်ထော်းမြ ပဖစ်သည ်အတွက် တရော်းနသ 

လွတ်နပမောကလ်ောပြင််းပဖစ်မြ ်း က  ် ၈ ဦ်းမှော စဲွြ က်မတင်ရနသ်းသည ်အတွက် တရော်းရှင်လွတ်နပမောကလ်ောပြင််းလည််းပဖစ်သည်။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/60c443db7ac0b1046055f406 

********************* 

၁၇။ ရခ ိုင်ရှ  ဘ-က သက ောင််းအခ   ြို့တွင် သငွသကက်းမတတ်န ိုင်၍ သဆောကလ်က်စ စော င်သဆောင်မ ော်း ရပ်နော်း ော်းရ 

12 Jun, 2021 

ရြ ိုင်ပြည် ယ်တွင် ဘို ််းနတောက်က ်းသင်ြညောနရ်းနက ောင််း (ဘ-က) အြ   ြို့၌ မ ို်းရောသ အတွင််း နက ောင််းသော်း/သူမ ော်း စောသင်၍ 

အ င်နပြနစရ ် န ောကလ်ိုြ်န နသော စောသင်န ောင်မ ော်းမှော နငွန က်းမတတ်န ိုင်၍ ရြ ်ော်းထော်းရန ကောင််း သတင််းရရှ သည်။ 

နပမောကဦ််းမမ  ြို့  င်ြ   ြ်ရြ်ကွကရ်ှ  ရတ ောနတဇောရောမ ဘ-က နက ောင််းတွင် စစ်နဘ်းနရေှာင်နက ောင််းသော်းမ ော်းအြေါအဝင ်

နက ောင််းသော်း/သူ စိုစိုနြေါင််း ၁၅၀ ြ ေ့်ရှ မြ ်း နက ောင််းသော်းမ ော်း မ ို်းရောသ တွင််း နက ောင််းတက်၍ အ င်နပြနစရ ် န ောကလ်ိုြ် 

န သည ် စောသင်နက ောင််းအန ောင်မ ော်းမှော အလှှူရှင်မ ော်း လောနရောက်လှှူေေါ ််းမှု ပြတ်လြ်န သည ်အတွက် နက ောင််းသော်း/သူ 

မ ော်းအန ပဖင ် နပမကက ်း၌ က ြ်တည််းစွော ထ ိုင်ကော စောသင် ကော်းန  ကရန ကောင််း နက ောင််းထ ိုင် ရောနတော် ဦ်းသိုမဂကလက မ  ေ့်သည။် 

ပမ ်မောန ိုင်ငံ၌ တ ိုင််းနှင ်ပြည် ယ ် ၁၄ ြိုရှ သည အ်ထဲတွင် ရြ ိုင်ပြည် ယ်သည် အ င််းရဲ ံို်းပြည် ယ်ထဲတွင် ြေါဝင်န မြ ်း 

ဘို ််းနတောက်က ်းသင်ြညောနရ်းနက ောင််းမ ော်းသော မရှ ြဲ လ င် ရြ ိုငမ်ှ နက ောင််းသော်း/သူ နှစ်စဉ် ြ မ််းမ  တစ်နသောင််းြွဲနက ောမ်ှော နငွန က်း 

မတတ်န ိုင်၍ ြညောသင်ြွင ် ံို်းရံှု်းန ိုင်န ကောင််း အရှင် အရ ယဝံသက မ  ေ့်သည်။ ရြ ိုင်ပြည် ယ်တွင် အလိုြ်အက ိုငအ်ြွင ်အလမ််း 

ပြဿ ောနှင ် ပြည်သူမ ော်းရင်  ိုင်န ရ၍ သော်းသမ ်းမ ော်း၏ ြညောနရ်းအော်း ထဲထဲဝင်ဝင ် မသင် ကော်းန ိုင်၍ ရြ ိုင်ပြည် ယ်ရှ  

မမ  ြို့ ယအ်မ ော်းစိုတွင်ဘ-ကနက ောင််းမ ော်းနြေါ်နြေါက်လောရပြင််းပဖစ်သည်။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/60c4486e7ac0b1046055f40c 
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၁၈။ ဖမန်မောန ိုင်ငံ၏ ပ မဆံို်းသပေါ် ွန််းလောမည ် ဆရောသတောဦ််းဥတတမဖပတ ိုက် တည်သဆောကသ်နမှု သငသွကက်းအခက်အခဲသကကောင ် 

ရပ်နော်း ော်းရဆ ဲ

12 Jun, 2021 

ပမ ်မောန ိုင်ငံတွင် ြထမ ံို်းနြေါ်ထ ွ််းလောမည  ် အောရှန ဝ ််း  ရောနတောအ်ရှင်ဦ်းဥတတမပြတ ိုကတ်ည်န ောက်န မှုသည် နငွန က်း 

လ ိုအြ်ြ က်န ကောင ် ရြ ်ော်းထော်းရ ဲပဖစ်သည်ဟို သ ရသည်။ အ  ိုြေါပြတ ိုကက် ို  ရောနတောအ်ရှင်ဦ်းဥတတမငယ်စဉ်က သ တင််းသံို်း 

န ထ ိုင်ြဲ သည ် စစ်နတွမမ  ြို့ နရ နစတ ဘို ််းနတောက်က ်းနက ောင််းတ ိုက်တွင် မြ ်းြဲ သည ် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ြိုနှစ်မှစတင်န ောက် 

လိုြ်န ပြင််းပဖစ်မြ ်း ပြတ ိုကတ်စ်ြိုလံို်းမြ ်းစ ်းရ ် က ြ်သ  ််း ၁ နထောင်ြ ေ့် လ ိုအြ်န နသ်းသညဟ်ို နက ောင််းထ ိုင် ရောနတော် 

ဦ်းအရ ယဝံသက   ရဥစရောက ိုမ  ေ့်သည်။ 

အ  ိုြေါပြတ ိုကက် ို သံို်းထြ်အန ောကအ်ဦအပဖစ် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ြိုနှစ်တွင် စတင်တည်န ောက်ြဲ နသောလ်ည််း နငွန က်းအြက် 

အြဲန ကောင ် တည်န ောက်မှုလိုြ်င ််း ရြ် ော်းြဲ ရသည်။ ယင််းန ောက် ၂ဝ၂ဝ ပြည ်နှစ်၊ န ိုဝင်ဘောလတွင်  က်လက်တည်န ောက်ြဲ  

ရော နငွန က်းအြက်အြဲန ကောင ် လက်ရှ တွငလ်ည််း တည်န ောက်မှုလိုြ်င ််း ရြ် ော်းန ရပြင််းပဖစ်သည်။ 

၁၉၃၉ ြိုနှစ်၊ စက်တင်ဘော ၉ ရက်န ေ့( ပမ ်မောသကကရောဇ် ၁၃ဝ၁၊ ဝေါနြေါင်လပြည ်နက ော် ၁၁ ရက်န ေ့) ည ၁  ောရ  ၃၅ မ  စ် 

အြ   ်တွင် ရ ်ကို ်မမ  ြို့ ြိုဇ ွ်နတောင်မမ  ြို့ ယ်ရှ  နတောင်တို ််းဘို ််းနတောက်က ်းနက ောင််း၌   ်းြ   နရောဂေါပဖင ် ြ ံလွ ်နတောမ်ူြဲ သည်။ 

 ရောနတောြ် ံလွ ်နတောမ်ူြဲ သည ် စက်တင်ဘော ၉ ရက်န ေ့က ို အစဲွပြ ၍ ရြ ိုင်ပြည်သူမ ော်းက  ရောနတောဦ််းဥတတမန ေ့အပဖစ် နှစ်စဉ် 

က င််းြလ က်ရှ န  ကသည်။ https://burmese.narinjara.com/news/detail/60c4431a7ac0b1046055f404 

******************* 

၁၉။ ရခ ိုင်တွင် ကသလ်း ူငယမ် ော်းအသပေါ် အဓမမက  ်းလနွ်မှုဖမင လ်ော 

   Jun 15, 2021 

ရြ ိုင်ပြည်တွင် ကနလ်းသူငယ်မ ော်းအြေါအဝင် အမ   ်းသမ ်းမ ော်းအနြေါ် အဓမမပြ မှုပဖစ်စဉ်မ ော်း ပမင ်တက်လောန န ကောင််း Legal 

Clinic Myanmar (ရြ ိုင)် အဖွဲြို့၏ စစ်တမ််းမ ော်းအရ သ ရသည်။ ကနလ်းသူငယမ် ော်းမှော ြ ဉ််းကြ်ရလွယ်ကူပြင််း၊ ရြ ိုင်ပြည်၏အနပြ 

အန အရ စစ်နဘ်းနရေှာင်စြ ််းမ ော်းတွင် န ထ ိုင်ရသည ်အတွက် လံိုခြံ မှုအော်း ည််းပြင််းနှင ် တြ   ြို့န ရောနေသမ ော်းတွင် တရော်းဥြ 

နေစ ို်းမ ို်းမှုအော်း ည််းပြင််း စသည်တ ိုေ့န ကောင ် ယင််းကဲ သ ိုေ့ ပမင ်တက်လောပြင််းပဖစ်န ိုင်န ကောင််း နေေါ်ပမသူဇောက သံို်းသြ်သည်။ 

ရြ ိုင်စစ်နဘ်းနရေှာင်ေိုကခသည်စြ ််းမ ော်းတွင် န ထ ိုင်ရသည ်အမ   ်းသမ ်းမ ော်းမှော လံိုခြံ နရ်းအနပြအန  စ ို်းရ မ်န ရမြ ်း စစ်နဘ်းနရေှာင် 

စြ ််းမ ော်းတွင် န ထ ိုင်ရသည ်အတွက် လံိုခြံ မှုမရှ န ိုင်န ကောင််းက ိုလည််း  အရြ်ဘက်အဖွဲြို့အစည််းမ ော်းက နထောကပ်ြနပြော  ို က 

သည်။ 

အမ   ်းသမ ်းမ ော်းအော်း အ ကမ််းဖကမ်ှုနငှ ်ြတ်သက်မြ ်း ဥြနေနရ်းရောကိုစော်းနရ်းအဖွဲြို့ (LCM) ၏ စောရင််းအရ ၂၀၁၈ ြိုနှစ်မှ ၂၀၂၀ 

ြိုနှစ်အထ  လူတစ်ဦ်းြ င််းတ ိုင် ကော်းလောသည ်အမှု ၁၈၄ မှုနှင  ်ဖို ််းပဖင ်တ ိုင် ကော်းလော၍ ဖို ််းပဖင ် အကကံနြ်းြဲ သည ် အမှုနြေါင််း ၅၉၉ 

မှုရှ န ကောင််း ယင််းထဲတွင် အမ   ်းသမ ်းမ ော်းအော်း စ တ်ြ ိုင််း  ိုင်ရော အ ကမ််းဖက်မှု၊ လ င်ြ ိုင််း  ိုင်ရော အ ကမ််းဖက်မှု၊ လူမှုစ ်းြွော်း  ိုင်ရော 

အ ကမ််းဖက်မှုမ ော်းြေါဝင််းန ကောင််း သ ရသည်။ https://www.dmgburmese.com 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/60c4431a7ac0b1046055f404
https://www.dmgburmese.com/
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၂၀။ ဆည်တည်သဆောကရ်ောတွင် ပါဝင် ွော်း ည ် သဖမယောမ ော်းအတွက် သလ ောသ်ကက်းသငွက ို ၃ နှစ်ကကော ည ်တ ိုင် မရရှ သ ်း 

သကကောင််းသဖပော 

  Jun 14, 2021 

ရြ ိုင်ပြည် မော ်နအောင်မမ  ြို့ ယ် ပြငန်ကောက်နက ်းရေွာအိုြ်စိုတွင် လ   ြ တ် ည်တည်န ောက်ရော၌ နပမယော ြေါဝင်သွော်းသူမ ော်းမှော ၃ 

နှစ် ကောသည ်တ ိုင် နလ ောန် က်းနငွ မရရှ  ကနသ်းန ကောင််း နေသြံနပမြ ိုင်ရှင်မ ော်းက နပြောသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် 

စတင်တည်န ောကြ်ဲ နသော အ  ိုြေါ ည်တွင် ြံိုစံ(၇) ရရှ ထော်းသည ် နတောင်သ ူ ၉ ဦ်း၏ နပမယောမ ော်းနှင ် ဓော်းမဦ်းြ လိုြ ်

က ိုင်လောြဲ သည ် နတောင်သူ ၉ ဦ်း၏နပမယောမ ော်း စိုစိုနြေါင််း ၅၂ ေသမ ၄၅ ဧက ြေါဝင်သွော်းြဲ န ကောင််း သ ရသည်။ 

အ  ိုြေါ  ည်န ောက်ရောတွင် နပမယောြေါဝင်သွော်းသူမ ော်းအန ပဖင ် နလ ောန် က်းနငွရရှ န ိုင်ရ ် ယြငအ်စ ို်းရလက်ထက်က အကက မ် 

ကက မ်တင်ပြနတောင််းြံြဲ နသောလ်ည််း တစ်စံိုတစ်ရောထူ်းပြော်းမှု မရှ ြဲ န ကောင််း သ ရသည။် လက်ရှ  စစ်နကောင်စ လက်ထက်တွင်လည််း 

ယင််းနလ ောန် က်းက စစနှင ်ြတ်သက်မြ ်း နြေါ်ယူနပြော  ိုပြင််း မရှ နသ်းန ကောင််း နပမယောြေါဝင်သွော်းသူမ ော်းက နပြောသည်။ 

ပြင်နကောက်နက ်းရေွာအိုြ်စို၌ တည်န ောက်န သည ် လ   ြ တ် ည်က ို  ည်နပမောင််းနှင ် နရအသံို်းြ မှုဦ်းစ ်းဌော မှ တောဝ ်ယူ 

န ောင်ရွက်န ပြင််းပဖစ်မြ ်း ယင််း ည်မှော အလ ော်း ၂၄၅ နြ၊ အပမင ် ၄၀ နြရှ ကော ထ ြဝ်အက ယ် ၂၀ နြရှ မြ ်း ကို ်က နငွ က ြ်သ ််း 

၁၂၀ ရှ မည်ဟို ြ ေ့်မ ှ််းထော်းသည်။ https://www.dmgburmese.com/ 

******************** 

၂၁။ သက ်းရွောအန ်း ဖမနမ်ောတပ်မသတော် တပ်စဲွ ော်း၍ သအောင်သေယ ရွော ော်းမ ော်း ရွောဖပန်ခ င်သ ောလ်ည််း မဖပန်ရ 

 Jun 14, 2021 

ရြ ိုင်ပြည်အတွင််း လက်ရှ အြ   ်တွင် ပမ ်မောစစ်တြ်နှင ် ရကခ  င ်တြ်နတောတ် ိုေ့ တ ိုကြ်ွဲမ ော်း မင မ်သက်န ပြင််းန ကောင ် မ မ နက ်းရေွာက ို 

လိုြ်က ိုင်စော်းနသောကဖ် ိုေ့ ပြ ်ြ င်န  ကနသောလ်ည််း နက ်းရေွာအ  ်းက နတောင်နြေါ်တွင် ပမ ်မောစစ်တြ်မှ တြ်စဲွထော်း၍ မပြ ်န ိုင်နသ်း 

န ကောင််း ဘူ်းသ ်းနတောင်မမ  ြို့ ယ် စံဂ ို်းနထောင်အိုြ်စို နအောင်နဇယ နက ်းရေွာသော်းမ ော်းက နပြောသည်။ 

ယြို မ ို်းရောသ နက ောကလ်ောမြ ပဖစ်နသောန ကောင ် လယ်ယောလိုြ်က ိုင်ရ ် နတောင်သမူ ော်း နက ်းရေွာသ ိုေ့သွော်း ကနသောလ်ည််း ပမ ်မောစစ် 

တြက် စစ်န ်းနမ်းပမ ််းပြ လိုြ်မြ ်း ရွောသ ိုေ့ပြ ်မလော ကရ ် နပြော  ိုမြ ်း ပြ ်လ တ်လ ိုကန် ကောင််း နတောင်သမူ ော်းက နပြောသည်။ 

အလိုြအ်က ိုင်နငှ ်နငွမရှ ပြင််းန ကောင ် စော်းဝတ်န နရ်းအြက်ြဲသည ်အပြင် သော်းသမ ်းမ ော်းက ို ြညောသင် ကော်းနြ်းရ ် မတတ်န ိုင် 

သည ်အြက်အြဲမ ော်းရှ န သည်ဟို ဘူ်းသ ်းနတောင်မမ  ြို့နြေါ်တွင် ြ ိုလံှုန နသော နအောင်နဇယ နက ်းရေွာနေသြံ အမ   ်းသမ ်းတစ်ဦ်းက 

နပြောသည်။ 

တ ိုကြ်ွဲပဖစ်ြွော်းြဲ သည ် အြ   ်ကောလတွင်လည််း နအောင်နဇယ နက ်းရေွာ၌ န အ မ် ၈ န ောင ် မ ်းနလောင် ံို်းရံှု်းသွော်းန ကောင််း 

ဦ်းနမောင်လှဟ ်က   ိုသည်။ နအောင်နဇယ နက ်းရေွာတွင် စိုစိုနြေါင််း အ မ်နပြ ၁၈၄ န ောင်ရှ မြ ်း ရွောသော်းမ ော်းမှော စစ်နတွ၊ 

ဘူ်းသ ်းနတောင်မမ  ြို့နြေါ်နှင ် နစတ နတောင်စစ်နဘ်းနရှောင်စြ ််းမ ော်းတွင် လက်ရှ အြ   ်အထ  စော်းဝတ်န နရ်းအြက်အြမဲ   ်းစံိုနှင ် ြ ိုလံှု 

န  ကရသည်။ https://www.dmgburmese.com/ 

********************** 

https://www.dmgburmese.com/
https://www.dmgburmese.com/
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၂၂။ ကယော်းဖပည်နယ်တွင် စစ်သဘ်းသရှောင် တစ်  န််းသက ောအ်  ရှ လော၊ တ ိုကပ်ွဲသကကောင ် သ ဆံို ူ ၅၀ အ  ရှ သန 

  Jun 14 

ကယော်းပြည် ယ်တွင် နမလကစမြ ်း စစ်နကောင်စ တြ်နှင ် ကရင ် အမ   ်းသော်းမ ော်းကောကွယ်နရ်းတြ် (KNDF) တ ိုေ့ ကော်း တ ိုကြ်ွဲပဖစ် 

ြွော်းမှုန ကောင ် စစ်နဘ်းနရေှာင် တစ်သ  ််းနက ောအ်ထ ရှ လောန မြ ်း နသ ံိုသူ ၅၀ ဦ်းအထ ရှ န သည်ဟို စစ်နဘ်းနရေှာင်မ ော်းက ို 

ကူည နြ်းန သည ် အဖွဲြို့အစည််းမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 

ကရင်   (ကယော်း) ပြည် ယ်တွင် လူဦ်းနရ်း သံို်းသ  ််းနက ောြ် ေ့်ရှ မြ ်း လက်ရှ အြ   ်တွင် စစ်နဘ်းနရှောင်တစ်သ  ််း နက ောြ် ေ့်အထ  

ရှ လောန မြ ်းပဖစ်သည ်အတွက် သံို်းြံိုတစ်ြံိုမှော စစ်နဘ်းနရေှာင်န နရန ကောင််း လူမှုအဖွဲြို့အစည််းမ ော်းက နပြောသည်။  စစ်နကောင်စ  

တြ်နှင ် ကရင ် အမ   ်းသော်းမ ော်းကောကွယ်နရ်းတြ် (KNDF) တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွဲန ကောင ် အရြ်သော်းမ ော်းနှင ် ကနလ်းသူငယ်မ ော်းအြေါအဝင ်

ကရင်  အမ   ်းသော်းမ ော်းကောကွယ်နရ်းတြ်မ ော်းက နသ ံို်းသူ ၅၀ ဦ်းအထ  ရှ န န ကောင််း နေသြံတစ်ဦ်းပဖစ်သည ် ဦ်းြင်နဇေ်ာ 

ကနပြောသည်။ 

ယင််းအပြင် ြ င််းပြည ်ယ်တွင်လည််း မြ ်းြဲ သည  ် ဧမြ လကို ြ် ိုင််းမှ စတင်ကော ပဖစ်ြွော်းန သည ် ြ င််းပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ် 

(CDF) နှင ် စစ်နကောင်စ တြ်တ ိုေ့ ကော်း တ ိုကြ်ွဲမ ော်းန ကောင ် စစ်နဘ်းေိုကခသည် ငေါ်းနသောင််းနက ောအ်ထ  ရှ လောန မြ ဟို နေသြံမ ော်း 

နှင ်အကအူည နြ်းန သူမ ော်းက နပြောသည်။ https://www.dmgburmese.com/ 

********************** 

၂၃။ လော်းရ ှု်းမမ  ြို့နယ် ဖပည် ူ (၆ ) ဦ်းက ို TNLA မဖှမ််းဆ ်းသခေါ်သဆောင် ွော်း 

June 15, 2021 

သ မ််းပြည် နပမောကြ် ိုင််း လော်းရ ှု်းမမ  ြို့ ယ ် မ ိုင််းက က်နက ်းရေွာအိုြ်စို  ော်းနယ်းနက ်းရေွာြံ သ မ််းပြညသူ် ( ၆) ဦ်းက ို တနအောင််း 

(ြနလောင််း) အမ   ်းသော်းလွတ်နပမောကန်ရ်းတြ်မနတော် (TNLA) က န အ မ်ထ လောနရောက် ဖမ််း  ်းသွော်းြဲ န ကောင််း စံိုစမ််းသ ရှ ရ 

သည်။ 

 ောနယ်းနက ်းရေွာြံပြည်သူ ၆ ဦ်းက ို ဇွ ်လ (၁၃) ညန  ၈  ောရ အြ   ်တွင် လမ််းပြနြ်းရ ်အတွက် ဟို   ိုကော န အ မ်ထ  

လောနရောက်ဖမ််း  ်းနြေါ်န ောင်သေွာ်းမြ ်း ယန ေ့ထ  ပြ ်လည် လ တ်နပမောကလ်ောပြင််းမရှ နသ်းန ကောင််း၊ ၎င််းတ ိုေ့သည် မည်သည ် 

တြ်ဖွဲြို့နှင မ် ှသက်  ိုင်ထော်းပြင််းမရှ န ကောင််း  ော်းနယ်းနက ်းရေွာ နေသြံတစ်ဦ်းက သ မ််းသံနတော ်င ်က ိုနပြောသည်။ 

လက်ရှ အြ   ်ထ  TNLA မ ှ ဖမ််း  ်းသွော်းသည ် အရြ်သော်း (၆)ဦ်းက ို မည်သည ်န ရောနြေါ်န ောင်သွော်းသည်က ို မသ ရှ ရန ကောင််း၊ 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းလည််း စ တ်ြူန  ကန ကောင််းသ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/22555 

****************** 
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၂၄။ မန်ပန်ဖပည် ူူ့စစ် တနို့်ယန််းမမ  ြို့သပေါ်ရပ်ကွက ်  စစ် ော်းစိုသဆောင််းသန 

June 14, 2021 

သ မ််းပြည်နပမောကြ် ိုင််း လော်းရ ှု်းြရ ိုင် တ ေ့်ယ ််းမမ  ြို့အနပြစ ိုက် မ ြ် ်ပြည်သူူ့စစ်သည် တ ေ့်ယ ််းမမ  ြို့နြေါ် ရြ်ကွက် လံိုခြ ံနရ်း 

အန ကောင််းပြြ က်ပဖင ် တြ်သော်းမ ော်းစိုန ောင််းန န ကောင််း စံိုစမ််းသ ရသည်။ 

နမ ၁၁ရက်တွင် မ ်ြ ်ပြည်သူူ့စစ် က တ ေ့်ယ ််းမမ  ြို့နြေါ်ရှ  ရြ်ကွကလ်ူကက ်းမ ော်းက ို အစည််းအနဝ်းနြေါ်ယူမြ ်း တြ်သော်းစိုန ောင််း 

နြ်းရ ် နတောင််း  ိုြဲ န ကောင််း၊ တြ်သော်းမ ော်း မနြ်းန ိုင်ြေါက တစ်ဦ်းလ င် ပမ ်မောနငွက ြ် သ  ််း (၂၀) နြ်းန ောင်ရမည် ဟို 

တ ေ့်ယ ််းနေသြံမ ော်း နပြောပြြ က် အရသ ရသည်။ တ ေ့်ယ ်မမ  ြို့နြေါ်တွင် ရြ်ကွက ် (၆)ရြ်ကွကတွ်င် ရောအ မမ်ှှူ်း 

(၁၂)နယောကရ်ှ ကော မ ်ြ ်ပြည်သူူ့စစ်က ို စစ်သော်းသစ် အနယောက် (၁၄)နယောကန်ြ်းရမည်ပဖစ်န ကောင််းသ ရသည်။ 

မ ်ြ ်ပြည်သူူ့စစ်အဖွဲြို့သည် တ ေ့်ယ ််းမမ  ြို့နြေါ်ရှ  ရြ်ကွကအ်ိုြ်ြ  ြ်နရ်းမှှူ်းမ ော်းက ို သတ်မှတ်ထော်းသည ် တြ်သော်း သ ိုေ့မဟိုတ် 

တြ်သော်းတစ်ဦ်းအစော်းနငွက ြ် သ  ််း ၂၀ က ို ၁၅ ရက်န ောက ်ံို်းထော်းမြ ်း လောနရောက်အြ်နှံရ ် အမ  ေ့်နြ်းထော်း န ကောင််းသ ရသည်။ 

အ  ိုြေါနေသအတွင််းတွင် သ မ််းပြည်တ ို်းတက်နရ်းြေါတ  (SSPP/SSA)၊ တအောင််း 

(ြနလောင်)အမ   ်းသော်းလွတ်နပမောကန်ရ်းတြ်မနတော ် (TNLA)၊ က ို်းက ေ့်တြ်မနတော် (MNDAA) နှင ် မ ြ် ်ပြည်သူူ့စစ်တ ိုေ့ 

လှုြ်ရှော်းသည ်န ရောပဖစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/22552 

******************* 

၂၅။ သတောင်ကက ်းမမ  ြို့နယ် NLD ပါတ ဝင် အမ   ်း ော်း တစ်ဦ်း သ နတ်ပစ် တ်ခံရ၊အသလောင််းဖပနမ်ရ 

June 13, 2021 

သ မ််းပြည်နတောင်ြ ိုင််း နတောင်ကက ်းမမ  ြို့ ယ် နမောကစံ်နက ်းရေွာတွင် ယမ ်န ေ့ (ဇွ ် ၁၂)ရက ်ညန  ၃ ောရ ဝ ််းက င်တွင် အမ   ်းသော်း 

ေ မ ိုကနရစ  အဖွဲြို့ြ  ြ်(NLD) ြေါတ ဝင် တစ်ဦ်း နသ တ်ပဖင ် ြစ်သတ်ြံရန ကောင််း သတင််းရရှ သည်။ 

ယမ ်န ေ့ (ဇွ ် ၁၂)ရက ်ညန  ၃ ောရ တွင် အသက ်(၆၅)နှစ်အရွယ်ရှ  NLD ြေါတ ဝင် ဦ်းထွဋ်နမောင်သည် ၎င််းြ ိုင်သည ်   ်စက်တွင် 

နရောကရ်ှ န ြ   ် အမညမ်သ လက် က်က ိုင်တြ်ဖွဲြို့က နသ တ်(၄)ြ က်နဖောကက်ော ြစ်ြတ်သွော်းန ကောင််း၊ ထ ိုေ့ပြင် ဦ်းထွဋ်နမောင်၏ 

အနလောင််းက ိုြေါ သယယ်ူသွော်းန ကောင််း နေသြံ တစ်ဦ်းက သ မ််းသံနတော ်င ်က ို နပြောသည်။ 

ဦ်းထွဋ်နမောင်၏ အနလောင််းက ို လက်ရှ အြ   ်ထ  မ သော်းစိုဝင်မ ော်းပြ ် မရရှ နသ်းန ကောင််း၊ န ်းရံို နငှ ် ရဲစြ ််းမ ော်းက ို မ သော်းစိုဝင် 

မ ော်းက လ ိုက ်ကည ်နသောလ်ည််း မနတွြို့ရှ န ကောင််း သ ရသည်။ အ  ိုြေါ ဦ်းထွဋ်နမောင် ြစ်သတ်ြံရသည ် နမောကစံ်နက ်းရေွာသည် 

ြအ ိုဝ််း အမ   ်းသော်းတြ်မနတော်(PNA) နှင  ် ြအ ိုဝ််း အမ   ်းသော်း အဖွဲြို့ြ  ြ ် (PNO) တ ိုေ့ မ ကောြဏ နပမန ရောလိုသည ် ြဋ ြကခ 

ပဖစ်ြွော်းနလ ရှ သည ် နေသပဖစ်န ကောင််း သ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/22538 

****************** 

မှတ်ြ က်။ သက်  ိုင်ရောသတင််းမ ေ ယောအသ ်းသ ်းမှ နကောက်နိုတ်နဖော်ပြပြင််းပဖစ်ြေါသည်။ 
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